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 רעריל סעואה ארייא
 רערגיט רַאֿפ

 'עג ךיז טלָאװ רעקיטירק ַא ןעטװ :ךיא טכַארט לָאמטפָא

 ךיז לָאז רע --- יירעכערּב"עסַאק , ַא העט א ימ יד ןעמונ
 = == רעּבײרש ַא ,רעטכיד ַא וצ ,סוה ןומערפ ַא ןיא ּפָאנגײרַא

 ןוס רעטשינ ַא א ָאלּפוש ירד ןטײרפױא ,גוטױװ יא

 ךיז לָאז ,ןריּפַאּפ עגעּבירטרַאפבלַאה טא :טנַאג יד טא

 ןטלָאװ סורצוא לפיו ,הנטּכ טימ ײז ןיא ןעגנירדוײרַא

 .עלטסגיק : שירָארעטיל לפיו ,סיא רַאּפ רָאװעג טלעלּפטנַא

 יד םימ ךײלגוצ ךעלטסעקשיט יד ןיא ןעור סע ןטרעװ עשיר

 | ןרעפעש ערעײז טפ תומולח

 יעמַאְק רעד וצ טָא טרעהעג עזאמ אדײט ןירעטכיד יד

 יד ןיא ךיז ײב תורצוא:סגנֿפַאט טריא טלמַאז סָאװ ,עירָאג

 ,גָאט ןדעי טּביײרש ,טּפַאש יז ,טיטקודָארּפ ןיא יז .ןרָאלּפוש

 'ַאג ןופ סוגסיוא ןא ןענעז רעדיל עריא ,גָאט ןיא העש עדעי

 רעדיל רעדעס עריא .טײקיוטװעליפש ,תומימח רעכעלריט

 טגיל טיטװיטַאנ יד וליּפַא ,ןעגנופַאש:רעדניק ןיײלַא ןטנעז

 ,סײקסריעיפַאר ןוא ,סײקטגנערטשעגנַא ןײק ָאטשיג .ײז ףיוא
 ךײר עשירעדניק יד יז קיצרַאה ,למילּבידלעפ א יו טושּפ

 ףימ ןדײז ןמלָא ,ןסוג ַא ופ ךעלהשעמ יד יװ טנסַאב א

 יזָאלעגּפָארַא עקיאײנש עסייו יד רעטויה ןגױא עקידנעגערּב

 .ןעמערב עמ

 'ףייוצרַאפ ןא ןענעז רעומלוש ,ךיז טָאלסַאּב רערעל
 .רטַארעמילירעדגיק ןײק שץטשיג :גנול

 ,םיא רַָאפ ןגער ןײק ָאמשיו רָאנ ,ןמרָאג ַא טסְקַאַװ סע

 רָאֿפ טשיג ךיז טּבײרש סע .ןסלַאה שירפ ןוָארג יד לָאז סָאװ

 יעגפיווצ סיטסיײג סששינ ןענעז רעסטכיד עשידיי ,גרָאטגיײלק

 ירעדגיק עשיר ַא רָאפ רלעפ סָאד .רֹניִק ןשידי ןסימ ןונוּב

 יד ,סְקיִוײִל רעיוהעגמוא ןַא א ,סיוררג ַא זיא רוטַארעמיל



 ָאד לָאמַא ךיו ןזײװַאב סָאװ ,ךעלהשעמ ,ךעלויל עכעלטע
 .ןעגנַאז ערעטיש ,ערעגָאמ יד ןעגעז טרָאד א

 -רע ,ץירעטכיר רעשידיי ַא יב טקערטנַא גנולצולּפ טא
 ןַא ,עדַאנַאק ,לָאירטנָאמ ןיא --- טָאטש רעקיטייז ַא ןיא ץעג
 -- ,רעדילירערגיק ןפ רצוא

 ךיא ןופ ךיז ןסײר ײז .םעטסיס ַא ןוא ליב ַא ןָא רעדיל
 טײקטכײל רעד טימ רעדעּפ ריא ןופ ךיז ןסיג טא ,טימעג
 ןוא טכיײל ןענעז רעדיל עריא .ןעײרעלּפַאלּפ עשירעדניק ןופ
 ןיא טגייל יז זַא ,טגײמ ץרעטכיד יד ןעװ וליּפַא ,שירעפיט
 עקַאט טצילב לָאמ בָא ,קנַאדעו ןפיט עדי ימ ַא ןיירַא יז
 .טפלעהיס יװ רעמ טרעמש סָאד רעֶּבָא ,הנּכ יד סָא ךרודַא

 רערניק רַאפ ועדיל רָאנ טשינ טּבײרט עוַאמ ַאדייא
 -ןַארַאב רעײז זיא סָאד ןוא ,רעדויס טעװ רעדיל ךיוא רָאנ
 ןַארַאּפ זיא טפַאשעמַאמ טימ טלעװ ַא ,ריא רַאּב שיטסירעט
 קמאב ןענעז סע ןוא רעדילירעדניס ןֶא סע טפור יז .ײז יא
 ה .רעדיל-עמַאמ

 רוטַאג רליפַא טא תיח ,םיחמצ ביל ןּבָאה רעדניפ
 -ןה יד ןיא .ןעגנלדנַאה עכעלשטנעמ ןיא טריציֿפינָאזרעּפ
 .טוא ןַארַאּפ טא עואמ אוײא טּפ רעדילירעדניק רעטרעד
 רגיופ ןדער סע .םינימ יד טָא טפ ןטלעט עכייר ,ערעייהעג
 טשינ סע טוט יז רעּבָא .לג .ד .א ךעלעסּפעט ,דעלערעב ,שיִּפ
 -ַאפ ןיוש יא סע יװ ,ןפוא ןטטורפעגסיוא ןיוש םעד ףיוא
 .- .ןכַארּפש ערעדנַא ליפ ןיא ןָאר

 ןעדיל עריא יא .לעניִגירָא טא סיטרַאוגײא זיא יז
 עגסיוא ענעגײא -ערעײז ,תולוק עשירעדניק יד ךיז ןרעה
 ,עטלַארּפעגסיױא ןוא עטרעלס

 ןײלַא ףרַאד ןעמ .סינײװ יא רעדניק וצ טּפַאשּביל יד
 -ױרמ יד טָא ןיא ןגיטנײא ןילַא ךיז טא שירערניק ןרעט
 ןוא עסיורג ַא סא יז זַא ,ץרעטכיד יד טּפָא טסעגרַאפ .ןעמ
 .ריל-רערגיק ַא טימ ןרעּפעלשנייא ןיילַא ךיז טזָאל
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 ,עכלומרַאי סנרײז ןייט זיא סָאד

 ,ךיש סנדײז ןייט -- סָאד ןוא
 ,עציפושז סנדײז ןייט -- סָאד ןוא

 ו
 - ,רלַאַּב רע טמוק רעטָאט ןוא

 -- יכוי רעדיוו ךיא ךעיי

 ,.בלַא רָאי ריפ ןיִּכ ןיא
 טי ==



 עלעזעו א - הווַאיגניי

 ,עלעגנוי ַא זיא יסוי
 - = ןיילק ןוא טײשרַאפ
 ,עלערער-גניר ןיא ךיז טיירד רע
 ,ןײלַא רענייא

 עלעדער ַא -- םורַאינניר
 -- סױרַא ןּוא ןײרַא
 ן'יסוי טיט ךיז טיירד סע ןוא

 .זיוה ענעצנַאג יר

 עלעדער ַא -- םורַא-גניר

 ,ּפָארַא ןוא ףיֹורַא
 ץיסוי טימ ךיז טיירד סע ןוא

 : ,ּפָאק רענעדלָאנ ןייז
= 

 עלעדער ַא -- םּורַא-נניר
 !ּפָאה -- ּפָאה - ּפָאה
 -- יסֹוי םּוא טלַאפ סע ןוא
 .!ּפָאק םעד ךיז טנָאלשעצ ןוא

 ט =



 ...עלערעּב ןיימ וצ ךיא ךייר

 ,לגניי רעסיורנ ַא ןיּב ךיא
 ,סיורג יר ּפָאק זיּב םּופ ןופ

 -- ןלייצרעד ֹוצ תוישעמ ּבָאה'ֿכ
 ,םיוא ךימ טרעה רענייק ןוא

 ,ןעטונרַאפ זיא עמַאמ
 ;זױה ןיא טשינ - עטַאט

 -- ןלייצרעד וצ תוישעמ ּכָאה ךיא ןוא
 ,םיוא ךימ טרעה רענייק ןוא

 ,רעטסנעפ יד וצ ךיא דייד
 ,טנעוו יד וצ ךיא דייר

 עלערעּב ןיימ וצ ךיא דיר
 ,טנעה יד ףיוא םיא םענ ןוא

 ,תוישעמ עניימ םיא לייצרעד ךיז

 :סיוא ךימ טרעה רע ןוא

 -- ריא יו ,ױזַא ךיוא ךָאד זיא רע לייוו

 .סיורנ יד ּפָאק זיּב סופ ןופ



 ךיולוש ןיא ?מָאצ

 ,עלעגניי ןיילק ,ןיילק ַא ןיּב ךיא
 ,ןָאט טשינ ךַאז ןייק ןָאק ןוא
 ,עמַאמ ןייט םעד ןיא זיא קידלוש ןוא
 ; ןָא ריטת רימ טנָאז יז לייוו

 ,סָאר טשינ וט ןוא ,סָאד טשינ וט --
 .ןָא טשינ ךַאז ןייק ריר ןוא
 -- עמַאמ ןגלָאפ קידנעטש ךיא זומ
 ,ןָאט טשינ ךַאז ןייק רַאפרעד ןָאק ןּוא

= 10 = 



 ..ןיא יד זלא

 ,ןעלעסיפ עניילק ייווצ ּכָאה ךיא
 }יז ףיוא ךעלרענניפ ןעצ

 ,ריט טימ ייז ןפיול -- ףיול ךיא זַא
 ,ייז ןעייטש -- ייטש ךיא זַא

 ,ךעלעניוא עױלּב ייווצ ּכָאה ךיא
 יז ףיוא ךעלעמערּב ייווצ

 ,רימ טימ ייז ןכַאל -- ךַאל ךיא זַא
 ,ייז ןעגייוו -- ןייוו ךיא זַא

 עלעּפעק םעניילק ןייא ּב ָאה ךיא
 ;רלָאנ יו ,רָאה ןליונק טימ

 ,םיוש סעמַאמ ןיימ ןיא םיא גייל ךיא
 ,דלָאנ םָאד טשוק עמַאמ ןוא

=- 11 -- 



 טנייופ סעלעסָאי

 ,זיא טניירפ ןיימ רע ,טשינ סייוו רענייק-
 ,םייוו רָאנ ןיילַא ךיא

 ,םיא ףור ךיא יו ,טשינ סייוו רענייק
 {םיורג יצ ,ןיילק רע זיא

 ,לסָאי ןיּב ךיא לייוו -- לסָאי םיא ףּור ךיא
 .ןילַא רָאנ ךיא סייוו רעּבָא סָאד

 ,רעסיורג ַא רע זיא -- םיורנ רעוז ךיא זַא
 .ןיילק רע טרעוו ,רָאנ ליוו ךיא זַא ןוא

 ,ןדער ּוצ יו ,םיא ןרעל ךיא
 ,ךַאס ַא רָאנ ןיוש ןעק רע ןוא

 ,שטיווק ַא טימ לָאמטּפָא רע טדער
 .ךַאל ַא טימ לָאמטּפָא ןוא

 ,רע טרער ױזַא ,דער ךיא יו
 ,ךינ לָאמַא ,ךעלעמַאּפ לָאמַא

 - -- ןיטשרַאפ טשינ םיא ןעק עמַאמ
 -  ,ךיא רָאג טרער סע טגָאז ןּוא

-- 19 -- 



 -- רעטונג ַאזַא זיא רע רעּבָא

 ,ןייֵרַא טשינ לָאטניײכ ךימ טזָאל רע

 ,רימ יױיט לָחט עלַא ךיז טיירפ רע

 / ךיא ןעוו ,רָאנ טנייוו ןוא

, 
 ןעמַאט ןייט טימ ןליפש וצ פיל כָאה ךיא
 -- -- = טיוצ ןייס ָאטשינ } ןילַא יז טנָאז

 ,רעטונ ַא זיא לסָאי רעּכָא
 .םייז ןיימ ויפ קידנעטש ןיא רע



 עלעטערּב ןיימ טימ ךיא ןּוא עלעטע

 ,עלעטע רעטסעווש ַא ּבָאה ךיא

 ,עלעטעּב ריא ןיא יז טניל

 -- ,עלעטערש רעניילק ַא יו |

 .טדער ןוא טדער ןוא טדער ןוא

 לרעדּורּב רעפיורג ריא ,ךיא ןוא

 ,עלעמעּב ןופ טייז םעד יב

 עלעטעדּכ ַא טימ ךיז ליּפש

 .ןײלַא רעקנינייא

 עלעטע עניילק יד סָאװ ןוא
 ,עלעטעּב ריא ןיא טרָאד טדער

 ..,ןייטשרַאפ טשינ ךיא ןָאק

 ,רָאנ עמַאמ יד טיײטשרַאפ ,ןײטשרַאּפ

 ,רָאלק םריא טרָאװ רעדעי זיא ריא רַאפ

 .ןײלַא רָאנ עמַאמ רַאּפ

 ,עלעטעּב ןופ טייז םייּכ ךיא ןוא

 ,עלעטערּב ןיימ וצ רימ דער
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 -- ,סָאװ ןופ ןַארַאּפ זיא ןדעד
 ; ױזַא רימ ןדער

 ,ןיינוצ טמוק יז ןעוו ,טננערּב יז סָאװ ,ןעּבַאּכ רעד ןופ --
 ,ןילַא טיוּב ןעמ סָאװ ,ךעלּבימש ןּופ --
 - .םיורג ןוא ןיילק ןֿכַאז ןופ --

 טרָאד לטעּב ןיא טדער לַטע סָאװ ןוא
 .סיוא טשינ רימ ןרעה

 עלעטערּכ ןיימ טשינ ןוא ךיא טשינ
 -- ,עלעטע טדער'ס סָאװ ,ןסַײװ

 ,,.סיורג וצ ןיוש ןעניײז רימ



 ךיז טימ ןיא

 ריט ןיא ךיז ּוצ טּפַאלקעננָא ּבָאהיֿכ

 .ןעמוקעגנײרַא ןיּב ןּזא

 : ךיז וצ טנָאזעגנָא ּבָאה ןוא

 .ןעמוקעג זנוא ּוצ טסענ ןענַײז םע --

 ,ךיז טימ טליּפשעג ךיז ּבָאה -- ךיא

 ,ןעז ןלָאז יז ,טסעג יד רַאפ

 ,ןזיווַאב ײז ןליּפש עלַא

 ,ןעק ךיא סָאװ ,ןצנוכ עלַא

 -- רעּב ַא יװ ,זעמורב ךיוא ןָאק ךיא

 - ,טכַאטענ רעּב ַא רַאּפ ךיז ךיא ּבָאה

 ןפָאלעצ ןענַיז טסענ עלַא

 .טכַאלעג ןּכָאה -- ךיז טיט ,ךיא ןוא

 ,ךיז וצ טגָאזעג ךיא ּכָאה ןַאד

 ! ךיא ...יצ וד -- רעֿכינ טפיול רעזו

 ,ןיא !טגָאועג ּבָאה ךיא ןוא ,ךיא טנַאזעג טָאה רע

 יךיג ןפָאלעג ערײּכ רימ ןענייז



 ןעמוקעגנָא ןטשרע םוצ ןיּכ ךיא רָאנ
 ,ןענופעג ןעמַאמ רעטשרע רעד בָאה ןוא
 ,ןעטַאמ טגָאזעגנָא ןוא
 ,ןענולזענ ּכָאה ךיא זַא --



 שיב טּפַאנ עלעסָאי

 רעליטש םייז
 !ליטש טייז

 ָאד כָאה ךיא

 לימ םייּב ןּוא
 ,ךייט ַא זיא
 ,ךיילג ָאד ךיא ץיז
 לימ םייּב
 ליד ןפיוא
 -- שיט ןרעטנוא ,ָאר

 ,רעליטש טז
 | לימש טײז

 ךָאד ּפַאֿכ ךוא |
 ,,שיפ ָאד
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 ןטָאריפ

 ,קיטרַאּפ ןיוש ןסיײּכנָא רעד טייטש
 ,טֿכַא ךָאנ ּבלַאה רענייז רעד ןוא

 -- ,ןעטונרַאפ קרַאטש זיא עלעסָאי רָאנ
 טֿכַאנ עבלַאה רעטציא זיא םיא ײּב

 טלעטשענסיוא רענלעז עלַא

 ,טנעה יד ןיא ןפָאװ םעד טימ

 -- סערוטש ןטימ ןיא םי רעד ןוא

 .טנערכ טרָאד ףיש סאנוש םעד ןוא

 ,קיטֿכעמ ןוא קרַאטש ?לייח, ןייז רָאנ
 ,ןזייא ןוא לָאטש זיא -םיש , ןייז ןוא
 -- ןטלַאהעגנייא םעטָא ןייז טיט
 -,ןטלַאדַאּברַאּפ ןוא ליטש רע טציז

 ,ןזייוו ךיז דלאכ ןזומ ןלעוו ײז

 ,ןטאריפ-םי ערלַײװ ,עפיורג י

 ֿכיּב ןופ טרעהעג עלעסָאי טָאה'פ יו
 ..ןֿטַאט זייז ןופ קידנענייל



 יחיד .ךז ןיע ,ד ש7 זי א = 2 24 - + .. ת."יוג +
 ען עי עי יי עי יי = . יי יי = י = הי. ריא

 ,ןדניּב יז ןוא ןעננַאפ ייז טעוו רע
 ,ןעננערּב יז גערּב םוצ ףיש ןייז ףיוא
 ,ןֿכַאמ יז טכענק ענייז רַאּפ טעוו רע
 { ןעגנעה יז רָאג רשפא רערָא

 ,םעדָאפ רעד ָאד ךָאד טניל ַא ט

 ,ןטייק םיוא טכעלפ לסָאי ןפלעװ :

 -- ןטכַארטרַאפ טונ רעירפ ךיז זומ רע

 ז ןטייק ןיא יז ןרימש רשפא

 ,ןטַאריּפ ןיא ןליּפש רעדָא

 ,ןרליש ןוא דרעווש ןיא ךיז ןוטנָא

 יערשוצ טעוו רע

 ,טָאריּפ-טּפיזה ןרעוו ןָאק רע

 -- ןָאכ םעד ןופ רעריּפ רעד ןייז
 = ,ןסע רעֿכינ :עטַאמ טפור טציא רָאנ
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 זלאוו ס;עלעצָאי

 ןזָאה ןוא סעקירוועוו ,ןרעּב ןוא | בייפ

 ,ןיילק ןופ ןוא סיורג ןופ הויח ןוא לגיזפ
 ,ןטֿכידעג ןיא דלַאו סעל עסָאי ןיא ןעניזוו

 .ןײלַא רענייא טרָאד דלַאוװ ןייז ןיא טציז רע
= 

 ארומ ןייק טשינ טָאה ןוא קיור זיא לסָאי רָאנ
 .טרָאכ ןטסעדליוו ןופ תויח יד עלַא רַאּכ
 ,ןעמורּב ןוא ןעיירש סָאװ ,תויח עקיטכעמ ןענייז יז

 ,טרָאד ןעלעסָאי רעזנו א ןרָאש טשינ ןל עי יז יז רעכָא

 ,עלא יז רעביא גינעק רער רָאד זיא ר

 ,שיפ ןוא לגיופ ןופ ,היח

 עמַאט ןייז ןעלעסָאי ןענופעג םָאה ִוזַא

 .שיט ,,,ןרעטנוא ןטלעוו עטייזו-טייזי ןיא

 -- ןעײר יד ןיא טלעטשעצ םעדָאפ ןופ ןלוּפש
 ,דלַאוװ סעלעסָאי ןופ רעטיוּכ יד ןענעז סָאד
 ,ןעיירש סָאװ ,ןּכייל ןענייז ךעלעּבעװש עטנערּבענּפָא
 ; רלַאּכ יז ןענעז טָא -- תויח ערעדנַא יד ןוא



 ,זעננַאלש ןוא לניופ ןענייז םידעפ ןוא ךעלריּפַאּפ
 ,יורטש ךעלעקיטש ןענייז תויח ערעדנַא יד ןוא
 רעדנוזַאּב ןדעי ןופ ןעמענ יד לסָאי טסייוו'ס
 ,ייֵז ןופ תונּכס יד ןעמַאט ןייז םיוא טלייצרעד ןוא

 ,רעליטש סָאװ ןדייר ןוא ,קיור ןייז רָאנ לָאז יז
 -- ןיילַא 'תויח, ןשיווצ -דלַאו, ַא ןיא טציז רע
 ,גינעק רעד ךָאד זיא רע ,ארומ ןייק יקַאט טָאה רע

 ,דלַאּב ריא רע טזייוו טָא ,ןעיירש רע ןָאק ליוו רע |

 ,גינעק ַא רַאֿפ טמַאּפ םע יו קה ןיציז ליוו רע רָאנ

 ...רלֲאוו ןיא תויח יד ןקייה יש טשינ לי רע
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 לצעק ןיימ טימ עזיידר א ףיוא

 ,לדרעפ ַא גיוו ןיימ זיא לָאמַא
 ;ןַאּב ַא יז זיא לָאמַא

 ףיש עסיורנ ןיימ יז זיא טנייה

 .ןַאטיּפַאק ריא - ךיא ןוא

 ,טימי רעּכיא ךיא רָאפ

 : ,ליוו ךיא זו ,ךיא רָאפ
 ,לצעק ןיימ רימ טימ טראפ

 ,ליּפש ַא זיא םע ,טניימ יי

 ,לצעק ןיימ וצ ךיא דער
 ,םיורג ןוא ףיט זיא םי דעד

 ,קיור ךיז טלַאהרַאּפ ,עז
 .סױרַא גנורּפש ןייק ּביג טשינ

 ,לצעק ןייט ,ןיילק יז זיא
 -- ,ריט ןּופ ךָאנ רענעלק
 ,טשינ טרָאװ ןייק טײטשרַאּפ ןּוא

 .ךיא וצ דער ךיא סָאװ

 -) 23 --ה



 ,לגיוו ןוּפ גנורּפש ַא טיג ןוא

 ,זָאה רעניילק ַא יו
 הנּכס יד ךיא עז
 זָאל ַא דלַאּב ךיז ּבינ ןּוא

 לצעק ןיימ ךָאנ רעטנורַא

 -זָאנ יד ךיז קיטולּבעצ -- ןּוא



 ןַאטיּפאק ןיּנ ךיא

 עמַאמ ןיימ רימ טָאה סע

 טפיוקענ לֵּפיֵש א

 לרַאּפ ןיא ךימ טמענ א

 .טפיול טָאו ,רעסַאװ ט וי

 סיי יז ןיימ זיא סיורנ ווא

 ןַאּפ 0 םענעצ ;אנ 1ַא ףיוא א

 ריא ןופ רעסערנ ךיא ןיִּב

 ן

 רימ טימ יז טמיווש

 ,דנַאל-רעדנווו טייוו ַא ןיא

 ,עמַאמ ןיימ ךיוא טרָאפ סע

 ,דנַאל םעד ןיא ךימ טימ

 .טנַאה ...םייּכ ךימ טלַאה יז
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 וי = ..מא שי 14 יי יי+ 47 4 קיונ 1 טאב + 7 1," יא א יי עא יט = ניו א 3
 א אי / ףצקרש מו תא ט"ז יי טײקה ןייצ; ה0 טאל לא ֿ :

 טיי רעגמאנשידפ שיחה ווי. יז אט שטעט עטר עא

 - יינש טנוו עלעטָאי

 ,ָאר זיא טסָארפ ןּוא ָאד זיא רעטניוו
 .ָאטשינ זיא יינש ןייק ,יינש ןייק רָאנ

 -- יײינש ןָא רעטניוו ,יינש ןָא רעטניוו
 {יינש רעד זיא זו ,טסָארּפ ,ָא ,טסָארפ

 . ,ָאד זיא טניוו ןוא טסָארפ ןוא רעטניוו
 ,ָאטשינ זיא יינש ןַײק ,יינש ןייק רָאנ

 ,יינש ןָא רעטניוו ,ײנש זָא רעטגיוו
 זיינש רעד זיא זו ,טניוו ,ָא ,טניוו

 ,ָאד ןיּכ ךיא ןוא ָאד זיא לטילש ַא
 .ָאמשינ זיא יינש ןייק ,יינש ןייק רָאנ

 ,יינש ןָא רעטניוו ,יינש ןָא רעטניוו
 זיינש רער זיא וו ,ןגָאז רעוו רימ ןָאק
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 ןועפ ןוא לגגיי

 ,ןגער ַא טייג ןסיורד ןיא
 ,ררע יד סַאנ רע טכַאמ
 רעסַאװ עשזול ַא ייּב
 ,דרעפ רעסַאנ ַא טייטש

 רעסַאװ עשזול רעד ײּב
 ,ררע רעסַאנ רעד ףיוא
 - ,לגניי רעניילק ַא טייטש
 ,ררעפ ןסַאנ םּוצ טדער

 -- לגניי םעד דרעפ סָאד טייטשרַאפ'ס
 סױרַא רָאלק ןעמ טעז סָאד
 לגניי סָאד דרעפ םּוצ טדער'ס יו ,םעד ןּופ
 !סיוא ןנַארּפ םיא טנערפ ןוא

 {לנניי ַא ןייז ןלעו טלָאװ רע יצ
 ודרעפ ַא ןײז וצ ּכיל טָאה רע יצ
 - ןנער ןיא ןייטש וצ ּביל טָאה רע יצ
 ,.ררע רעסַאנ רעד ףיוא
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 ,לנניי םעד דרעפ סָאד םיוא טרעה סע ןּוא
 ,ןייטשרַאפ טונ םיא טלָאװ רע יו
 ָּאק וופ יירד ַא טימ טרעפטנע ןוא
 ...ןיינ ףיוא ךוא ָאי ףיוא
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 לייטנַא רעטי"ווצ
 ענוה טסאהנהננאלטאגק עול.





 ;לעסָאי

 עלעסָאי רעזנּוא זיא ןעוועג
 ,טייל ןייק טשינרָאנ
 ךיז טפרַאװ סע רעדָא
 טיירש סע רעדָא

 ,ןטייצ םיא יב ןעוועג
 ,טֿכַאלעג יי וכַאלעג טָאה סע סָאװ
 ,ןפָארטענ ךיוא טּפָא טָאה סע ןוא
 ,טֿכַאנײּב ןענייוו טנעלפ רע

 לסָאי ןיוש זיא טציא רָאנ
 -- ,טייל רעצנַאנ ַא
 ,ךיז טפרַאו רע טשינ
 .טיירש רע טשינ

 גָאטיײּב ךיז טליפש רע

 ,טכַאניּב טשינ טנייוו ןוא

 למַאי ןיוש זיא טיציא

 יםלא ...ןופ םלאה שטנעט ַא



4( + 2 
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 ,ור ןייז טלָאװ ךיא זַא
 ,ךיא ןייז טסלָאוװ ּוד ןוא
 אוי ךיא טלָאוװ
 .ךיש עגייר ןגָארטעג

 ,רָאי טכַא ןייז טלָאװ ריט

 }ריפ ןייז טלָאװ ריד ןוא

 ןַאד טכלָאיו

 ןרימ טיס טליפשעג



 ןזיופוצ ןינ ןיא

 ,ןסיורד ןיא טננער םע זא ןּוא

 זטיוא רימ םע טֿכַאט סָאװ
 ,ניוו ַא רימ ּכָאה ךיא
 ,םיורג יד ןליימ יז זיא

 ךיוא ךעלצלעהייוב ןּוא
 - =- ,ןירג ןּוא טיור ,לענ ןופ

 םוא יז ךיא ףרַאװ
 ,ןיהַא ןוא רעהַא

 ןפיש יז טיט יוּב ךיא
 ליּפש ןוא ךיז ליפש ןוא

 ,םּוא יז ףיוא רָאפ ןוא
 .ליוו ךיא רָאנ ווו



 ןליופ ןופ זייא

 עלעטָאט ,עלעטָאמ
 ,עלעטָאּפַאק עגנַאל
 וטסגָאז ,ןענַאװ ןּופ
 !דיי ַא םע טמוק

 ,ךעלעיורטש יד יו ,סיפ טיש
 ,ךעלהאּפ עקניצרַאוװש
 .ייוװצ עטמולחרַאפ ןגיוא
 טנייווש סע זַא
 ,ליטש סע טגייווש
 ,לימ סע טרער -- טרער סע זא
 ,..רירַאי רעצנַאג ַא -- לנניצ ַא

 ,קיטעמוא ךיז סע טקוקרַאפ ָאד
 {קירנעלּפַאלּפ ךיז רע טדערוצ ָאד
 ןדיי ...ַא ,ןליוּפ ןופ סָאװ רָאנ
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 וטָאּפַאק לטָאמ

 לטָאּפַאק לטָאמ

 - ,טולּפ א לנניי ַא זיא

 לעגַארפ ַא ךיז טנערפ

 ?ןייז םיא ןופ טעוװ סָאװ

 -- ,טוג זיא רע ןעוו
 ,טונ רעייז רע זיא
 ןייא רעּכָא םיא טלַאפ

 -- ןייז וצ רעטֿכעלש ַא

 ,םכעלש ױזַא רע זיא
 .ןייז טשינ דענרע ןָאס'ס זַא

 58 טעוא



 טנאוגי'מיא ועז

 .' "ירד םעד

 . סָאװ רָאנ

 ,עלעטָאט ,עלעטָאט
 ,עלעריי רעקניניילק
 - םע טנָאטרַאפ ןרָאי

 ,יירד ענעצנַאנ

 ךיז טיירד עלעּפעק ןיא רָאנ

 ,עלערירַאי רעצנַאג ַא

 ,ןטייצ טיט ןטלעוו ןופ !

 .ײּברַאפ ןענעז סָאװ

 םּורַא סע טנַאּפש
 ,ןטניה ףיוא ךעלטנעה טיט

 -- טדער סע ןּוא טרער סע ןּוא

 ,קנצּב ףיוא ןוא שיט ףיוא

 ,עװעשטַאמָאד ןוא קסירּב ןופ

 -- ןענַאּב ןּוא סָאטױא ןופ
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 ןזָארטַאמ ,ןטנַאיצילָאּפ
 ,ןעמַאי ףיוא ןפיש ןּופ

 ,ךעלעקשעצ ןוא ךעלעדניירּב ןּופ

 סָאניק ןּוא ןזַארּכָא ןופ
 -- ּפָאט ןייא ןיא טשימרַאפ ,שידיי ןוא שיליוּפ
 ,עװעשטַאמָאד ןיא סע זיא ָאר
 } ערַאנַאק ןיא -- ָאר

 ןטלעוו ךיז ןעיירד סע

 ,ּפָאל םעלעסָאי ןיא

 == יע ==



 עלעונעה

 עלעדנעה ;עלעדנעה
 ,טיור עלעטעק
 ,ךַאלרנרעק ריד רַאכ ּבָאה ךיא

 .טיורּב ןופ ךעלקערכ

 ,לרעדעפ ַא רימ ּבינ
 ,ייווצ רימ עשז ּכיג
 ,ןיטשפיוא םּוצ ךימ קעוו

 !יירק ַא ריט ּבינ



 עלעוניה

 ,עלערניה ,עלעדניה

 ! --ָאווק -ָאווק --ָאווק
 ועלעטפסענ ןייד זיא ווו

 !ָאד ָא טָא

 עלעטסענ ןיא וטציז סָאװ =
 ! ױזַא זמסיירש ןּוא
 ,םיינ יד ןָא ךיא גָאז סָאד --
 !ייא ןַא ריד רַאפ ּכָאה'כ זַא
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 י'מ עלעגייפ ילפ

 ,עלעגייפ ,עלענייפ

 ,םייהַא רעֿכיג ילפ
 ,טנערּב עלעטסענ ןייד
 ! ןילַא -- רעדניק ענייד

 ,רעסַאװ ךיז טימ גנערּכ
 -- ,יוט ךעלדנּפָארט
 - ,ןעמַאלּפ עקינוז יד
 ! ױזַא ןענערּכ טרָאד

 טסענ רעד ךיז טגיוו סע ןוא

 ,םוא טרָאד ןעמַאלּפ יד ןיא

 ףליח ךָאנ טפּור ןיּכ ענעקָארשעצ א

 : : םושז ריא טיט

 ,וענייוו ךעלרעדניק ענייד
 ,יט--יט ןוא יט--יט
 ,הנּכס ןיא טסענ ןייד
 !ילפ ,עלענייפ ,ילפ



 !ןלונגעו היוא רעה

 ,ןקלָאװ ַא ךיז טזייוו
 ,ןּוז יד ךיז טקּוּמ
 טניוו רעד ךיז טיירד
 ,םּורַא רעטיוּב ןשיווצ

 ,רעניילק ַא ,לדננער ַא
 -- ןיינ וצ ןָא טּביוה
 עלענייפ ַא ךיז טלייא
 ,םײהַא רעֿכינ

 עלעטסענ ןיא ןמרַאוו
 -- ריפ ךעלרעדניק
 םרוטש רעד רָאנ לָאז
 .ריא טרָאד ןטָאש טשינ

 לדננער ,לדננער

 ,ןיינ וצ ףיוא רעה

 ןעטוק עלעגייפ'ס זָאל

 !טייחַא םולשּב



 ךעלועזניק ,ןיז טייומ ןוא טליפש

 ,ךעלרעדניק ,ךיז טיירפ ןוא טליפש
 יינ זיא גָאט רעד ,טעז

 ,עֿכעלײרפ א ןוז יד ןוא
 ,ייר ןיא ךייא טימ טײנ

 ךעלדנקלָאװ יד ףיוא טנייה טֿכײל יז
 ,ןנער םעד סיוא טגקירט ןוא

 ,ריא ּוצ ךעלעטנעה יד טשוק
 .ןנעקטנַא נָאט םעד טיינ ןוא



 עלנקלאיל ןייצ

 ,טייצ ןפָאלש ןיוש :טנָאז עמַאט ןעוו
 ,ןײרַא טעּב זיא ךימ יז טנייל
 ,טײז םיּב עלעקלַאיל ןיימ טציז
 ,ןייא ךימ טניוו עמַאט יו ,טרעה ןוא

 ,רימ השעמ ַא טנניז עמַאט
 ,ןייא ףָאלש ,דניק ןייט םָאלש
 ,טײז ַא ףיוא עלעּפעק ןטימ
 ,ןייא ךיז טרעה ןוא עלעקלַאיל ןײמ טציו
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 עלעספעש עב 3

 ,עלעסּפעש ןיילק ,עּב ,עּב
 !רימ רַאפ לָאװ וטסָאה
 ,רניפ ןיימ ָאי ,רניק ןייס ָאי ==

 .ריפ ,ךעלקעז עצנַאנ

 ,סָאּבערַאּב ןיײמ רַאּפ סנייא
 ,ריד רַאּפ עלעקעז ןייא
 ,לֿכוטסַאּפ ןייט רַאפ ייווצ ןוא
 ,ריט וצ טונ זיא רע ?ייוו

 ןשיואנע ןֿכָאנ ײרֿפ



 טפנוַקהוצ ןיא
 (ןָאפנעװיפס סיאול טרעגָאר ךָאנ)

 ,ןַאט ַא ןײז ןוא ןסקַאוװסױא לעוו ךיא זַא
 .ןַאד ןייז ץלָאטש ןּוא םיורג ךיא לעװ

 ,ןנָאזנָא ךיא לעװ רעדניק ערעסערג יד
 - ןגָאלש טשינ רעט ןיוש ךיט ןלָאז יז

 .ענָאק טשינ רעט ןיוש ןלעװ ערענעלק יד ןוא
 -?עטענ ריט ןופ ךעלכעליּפש עניימ



 דלא

 *דלַאּכ , זיא סָאװרַאפ

 ,טרָאװ טכעלש ַאזַא

 סָאר טָאה עמַאט סָאװ

 { טניופ ױזַא

 ,ךימ טפור יז וע

 !רלַאּכ , ךיא גָאז

 - זײּב יז טרעוו

 4 טלַאװעג םיירש ןוא



 ;ןַא

 עסיורג רָאנ ןטלָאוװ סע זַא

 ןּבירשעג רעּכיּב ןייק

 רימ ןופ ןייז טשינ ןוא

 -- רעסערג ןוא רענילק
 ןליּפש רָאנ ןטלָאװ ןוא

 -- ןלייצרעד תוישעמ ןוא

 ,רעסעּב רימ ןלעפעג םע טלָאװ יוז
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 עלעגענש ןלעג א טימ עלצגייפ א
 (ןָאטנעװיטס * .+ רָאנ ײרפ)

 ,עלעבענש ןלענ ַא טיט עלענייפ 8
 ,טעּב ןייט ייּב רעטסנעפ ןיא םנניז
 :ריס ּוצ עלענייא ריא פקניוו
 .טעפש ױזַא ןפָאלש ךיז םעש --
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 ועטייק א ןייז טלָאוװ ךיא ןעו

 רעסייק ַא ןייז טלַאװ ךיא ןעו
 ,ּפָאק ןיימ ףיוא ןיורק ַא טימ
 ,ןענַאּפשמורַא ץַאלַאּפ ןיימ ןיא ןוא
 -- פָארַא ןוא ףױרַא

 ,רעדניק טראד טָאהעג ךיא טלָאװ
 ,ןיילק ןופ ןוא סיורג וופ
 ,וצעזסיוא עלַא ייז טלָאװ זוא
 ,יעז ןענעק ןלָאז ייז
 ,רעסייק רעד סָאד ןיּב ךיא יו
 !יעזוענ טלָאװ םע ןייש יו

 ,םיטעמוא ןרעוו רימ טלָאװ םע זַא זוא
 ,ןילַא ךיז ןליפש וצ

 רעדניק יד ןפורוצ ךיא טלָאװ
 -- ןיורק ַא ןוטעגנָא ןוא
 ,ּפָאק םמענייא ןדעי ףיוא
 ,יענַאּפשמוא עלַא ןטלָאװ ריט ןוא
 םָארַא ןוא ףױרַא
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 ,רעסייק יא ךיז ןליּפש ןוא
 ,ןָאק ַא ןיא עלַא

 ,רעסייק ַא ןייז לָאז ךיא ועוװ
 ,גָאט וענעק טע ךיא טלָאװ
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 2יטצַא רעטירד





  ףענטועג ועד

 פדנטרענ ןיימ טייזרַאפ ּכָאה ךיא
 ,נָאט גנילירפ ןעירפ ַא ןיא
 ןעמעראוו םיא ןוז יד טמוק
 ,נָאט ןרעי ,ןדעי א

 ןרָאּפ ןּביױט ןעמוק
 ,טױלּפ םנטרָאנ ןיימ ףיוא
 ןעגנוצָארּפש ענירג ןצָארּפש
 - ,טײּב ןרעי סנטרָאנ ןופ

 םיא ןצענ ןנער רעד טטוק
 ,טכַאנ ףיוא יוט םיא טקיש ןוא
 ,לרנטרעג ןיימ ןייש ןסקַאװ טעוו'פ
 ,טכַארט ךיא ןוא ךיא ץי



 ?ןועטש יד טזניז ּועוו

 ,לטיה עמַאמ טפור -- ןּביױא עױלּב סָאד
 ,ןרעטש יז טפור -- ןטרָאד ךעלרעייפ יד ןוא
 ,ןָא יז טדניצ סע רעוו ,ריא גערפ ךיא זַא ןוא
 ןרעוו רעטלע טסעוו טרַאװ :יז טגָאו

 ,ןסיוו ןלעוו ךיוא טלָאװ ךיא ןוא
 {יולּב רימּת טשינ זיא עיולּב סָאד סָאװרַאּפ
 ןטרָאד תויח רעטּפָא רָאנ עז ךיא
 ...יױזַא םנייא ךָאנ סנייא ןפיול

 ,רעסיורג ַא ןיוש ןיּב ךיא זַא ,רעטציא ןוא

 ,ןיילק טשינ רעמ ןיוש ךָאד ךיא ןיּב

 ,ןרעטש יר טדניצ סע רעוו ,טשינ ץלַא ךָאנ סײװ ךיא ןוא

 ,ןײלַא סיוא ךיז יז ןשעל יצ -- ןוא



 תוישעמ יד ךיז ןעמענ סע ןענאוו ןּומ

 אוַאלק צ

 -- טייוו ןיעגרע ,טייוו ץענרע

 ,ןרָאפרעד וצ ןרופ טימ טשינ

 ,סניילק ַא עלעזייה ַא טייטש

 .ןרָאי עגנַאל עליפ ןופ ןיוש

 -- לניר ןפיוא ןדָאל ןוא ריט

 ,ןזָאלרַאפ ןוא לזייה סָאד ליטש

 -- ןרָאי יד ךרוד ןוא געט יד ךרוד

 .ןזָאלּב ןטניוו ןעטיוק ןיא רָאנ

 ,ןרָאי ןופ ןיוש עלַא ןסיײוו

 ,ןזָאלרַאפ זיא לזייה סָאר זַא

 ,רענײק טרָאד טניזװ ,ןעניֹווװ זַא ןוא

 .ןוָאלּב ןטניוו ןעמיוק ןיא רַאנ

 ,ןפָאלש עלַא ןעוו ,טֿכַאנ ַא טפערט

 ,טעֿכױא ןּפָאלש ןטניוו יד ןוא
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 ,קימֿכיל לזייה םענעי ןיא טרעוו
 .טרעֿכױר ןטרָאד ןעמיוק ןופ ןוא

 -- טלנירעגפיוא ןדָאל ןוא ריט
 ןייש ַא ייּב לקניוו ַא זיא
 ,הרוּת טנרעל ןוא עדײז ַא טציז

 ןייא ךיז טרעה ןוא דניק ַא טצי"
 ,תוישעט-רעדנווו סנדייז םעד וצ
 .ןײרַא ךיז ןיא יז טמולח ןוא

 ,דָאר-ןיפש ַא ייּב ,ןעמיוק ַא ײּב
 ,ךייוו ןוא ןיד ,םידעפ יד דייז ןו
 תוישעמ ענייש עּבָאב ַא טניּפש
 .ךיור ןטימ יז טקישעצ ןוא

 ,תוישעט םעּבָאב יד ךיור רעד טמענ
 -- טניוו םעד וצ רעּביא יז טיג
 ןעלנילפ יד ףיוא ײז טניוו רעד טײרּפשעצ

 ,דניק ןדעי וצ סיוא יז טלייט ןוא
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 ןָאלש וזו

 דנַאל ןטפושיּכראפ ,ןטײװ ןופ ,ץענרע ןיפ

 ,דמַאז עלעקעז ַא טימ ףָאלש רעד ןָא טמוק

 ,ליּפצ ןוא טעּכרַא ןופ גָאט ןגנַאל ַא חא;

 ,ליטש ןוא קיור ,עדימ ,ךעלרעדניק ןרעוו

 ,דנַאל ןטֿפושיּכרַאפ םוצ טמולחרַאפ ןקיל

 ,רמַאז עלעקעז ןטימ טָאלש םעד ןעעורעד

 ,טנַאװ םייּב רעטצנעפ וצ רעטצנעפ ןופ ךיז טרַאש רע יו

 .רמַאז םענעדלָאנ עלעקעז םעד ןופ טּפעלש

 -- ןייש םענעדלָאנ טימ ןניוא עדימ טישרַאּפ
 ,ןייא ךיז ןפָאלש ,עניילק ךעלרעדניק זיּב

 טירט עטכייל טֿכײל טיט םולח רעד טמוק ןַאד
 .טימ דנַאל-םולח ןיא רעדניק עֶלַא טריפ ןוא

 ,ןעוועג עטונ רָאנ ןענעז ךעלרעדניק זַא ןוא

 ,ןעז דנַאל-םולה ןיא רעדנוװ ייז ןלעוו

 ,ןּביוהרעד * ;יה ןזיּב ךיוה ןיא ײז טעװ ןעמ

 .ןּביױא טרָאד ןעמי ,ֹוש סָאװ ,ןפיש ןיא ןצעזוצ
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 ,םימי עטיירב ףיט זיפ ,הנבל רעד טיט ןרעטש יד
 .ןעטַאזוצ רעדניק טימ ןליּפש ךיז ןעמוק ןלעוו

 ףור ןקינוז טימ ןניָאמירּפ רעד זיִּב

 !ףיוא טייטש !ןגרָאמ טוג :רעדניק וצ ןעיירש טעוװ



 זיליגיװ

 ,רגיק ביל ןיימ ,ריד זיא טונ

 -- עלעניוו ןיא טציא ןגיל וצ

 ,טלעק ןיא ןוא ןגער ןיא ,טרָאד
 ,עלעגיצ ַא טױלּפ םייּב טגיל

 ,ךיז םורַא זָארג םָאד טייק

 ,עלעטעלּב םענירנ ַא טייק

 ,םײח ןייק טָאה ,עטַאמ ןייק טָאה

 .עלעטעּכ םירַאװ ןייק טָאה

 ,רניק ןיימ רעּביא ךאלמ ַא טֿכַאװ

 יעלעגיוו םעניילק ןײז ןיע

 - טױלּפ םייַּב סָאנ ןיא ךיוא רע טכַאװ

 .עלעניצ ןעמערָא ןרעּכיא



 ןייטשוצפיוא טייז
 (ןשיסור ןֿכָאג)

 ,סיטרַאפ ךייא טכַאמ רעדניק ! עלוש ןיא

 ,ןָאה רעד גנַאל ןיוש טיירקענ טָאה סע

 ;רעטצנעפ ןיא גנַאל ןיוש ןוז יד טקוק םע

 ! ןָא ךייא טּוט ,רעדניק רעכיג

 לגיופ ןוא היח ,שטנעמ טעּכרַא סע

 ; ןימ רעדעי ַא ךַאפ ןייז טָאה סע
 -- ,עסַאמ ריא טּפעלש עקשַארוט יד
 .ןיִּב יד טילפ קינָאה ריא ךָאנ

 ,רעטנומ זיא רלעפ סָאר
 ,ךעליירפ לֿכײט רער
 ,רלַאו רעד טשיור ןפָאלשענסיוא
 ,קיסילפ טעּכרַא לגיופ רעטסנעלק רעד
 ,דלַאּכ קיטרַאפ ןיוש טסענ ןייז טָאה

 ,ןצענ יד ןיֹוׁש רעשיפ ןפעלש

 -- טיײרג ןיוש טייטש עסָאק סרעמינש םער

 -- רעֿכיּכ יד רַאפ רעכיג ! פעדניק --

 | מיינ קיטסול עלוש ןיא ןוא

-- 60 -- 



 עניילק ןוא ?סיווג

 ,טכליוו זד יוז ,גניז

 זי ןייֵש טשינ יצ ,ןייש יצ

 ,ךעלעסיפ עקניניילק
 ,ןײלַא ןצנַאט

 ,טסליוו וד סָאװ ,ליּפש
 הנייז { יצ ,םנױזַא

 ךעלֿכעלײ ב עקיזאר
 ,סנייא ץלַא זענניז

 ,ןייפ ליַּפש ןוא ןייש ליּפש

 = ייזוצ לייצ ןּוא טנייא לייצ

 עסיורג ןייג ןזּומ םע

 .ױזַא ןוא ױזַא

 ,ןעיינ עקניניילק
 ,ןליוו עקניניילק יו

 - ןעננירּפש עקניניילק
 ,ןליּפש ןּוא ןצנַאט ןוא
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 +קנַאז דעד טמוק ןעמִצוװו

 ,ןעמוקענ ןטשרע םוצ זיא רעוו טשינ סייוו ךיא

 ןעמולב יר יצ ,זָארג סָאד ,לגיופ רעד ,ןּוז יר

 ,קנַאעעג סָאר ט בַארבענ טָאה ךייא ןופ רעֿכלעוו

 !קנַאד אוַא םוק ךיא ךייא ןופ ןֿכלעוו

? 

 ,טכַארכעג רעמוז םעד טָאה ךייא ןופ רעכלעז

 ,טֿכַאמעג בוטיםוי םעד ןעמ טָאה ךייא ןופ ןֿכלעװ בילוצ

 ,ןכיירש ןוא ןענרעל ןופ טײרּפַאּב ךימ ןוא

 ;טֿכַארּבעג עֶלַא סע טָאה ריא ּביוא ןּוא

 ,ןבײלגרַאפ זצ ָאר עלַא ךייא ךיא טעּב



 ארֹומ ןייַז טשינ ןנָאה ייו

 געוועג ךיא ןיּב םיוּב ַא ףיוא

 ,ןעזעג עלעטסענ ַא ּבָאח
 ,ךעלעציּפ ריפ ךעלענייפ
 .ןײלַא עלעטסענ ןיא

 ז טשינ ארוט ןייק ייז ןכָאה יו

 !ןײטשרַאפ טשינ סע ןָאק ךיא

 ,רָאנ רעסיורג ַא ןיוש ןיּב ךיא

 ,ןיילק טשינ ךיֹוא רעדורּכ ןיימ ןוא

 - קעװַא טיינ טמַאמ זַא ןוא

 .ןיילא ןייז טשינ רימ ןליוו
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 הא גֵק

 -- טֿכערענמוא ןוא טֿכעלש ןוא טֿכעלש
 .לָאמ עלַא ךיא ןיּב סָאר
 ,יימש ךיא ּוװ ןוא יינ ךיא זו
 !ױזַא טשינ -- !עמַאמ ץלַא טיירש

 ,רענעי רָאנ זיא רענעש ,רענילק
 ,רענעלק זיא רע לייוו ,לרעדורּב ןיילק ןיימ
 -- רעסעּב זיא רע ,רענילק זיא רע
 ּו רעסערנ ןייז וצ רימ גוט עשזָאװ ָאט
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 :ןעגייז םוצ

 ,ןטֿכענ ,קַאט ,קיט
 ; טנייה ,קַאט ,קיט
 --רענייז רעטֿכעלש
 .טנייפ ךיד בָאהיֿכ

 ,ךיז ליִּפש ךיא ןעוו
 ,ור ךיא ןעוו
 -- לענש ױזַא ךַאז ןייק טפיול
 ,וד יו

 טרָאד לוש ןיא רָאנ
 ,ריט ורעּכיא
 רעטַאזננַאל ךָאז ןייק טיינ
 ,ריד ןופ

 ,ןטכענ ,קַאט ,קיט
 ,טנייה ,קַאמ ,קיט
 ,רעטֿכעלש ַא טזיּב
 .טנייפ ךיד ּבָאה'כ
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 ןסיוו זּומ עצַאמװ

 ,ןסיוו ןלעוו טלָאװ יז ,טנָאז עמַאמ

 ,ןסירעצ דמעה ןיימ ּבָאה ךיא ּווו

 ,םיוא טשינ גָאז ךיא סָאװרַאּפ ,טיירש ןוא

 ,םיוא ךעלּפענק יד טיר ךיא יו

 ,ןסיוו ךיוא זומ עמַאמ זַא ,ןיימ ךיא

 ,ןסירעצ ץלַא סָאד ּבָאה ךיא ווו

 -- ןיילק ןזעוועג דיוא ךָאד זיא יז

 {ןײלַא טסײװ יז זַא ,יז טנערפ עשזָאװ ָאמ

=- 66 



 ןפייוש טשינ טעוו עמַאמ

 ,ןנער ַא טיינ ןסיורד ןיא

 -- סיורג ןגער ַא טייג
 ,ןליּפש ןיינ סַאנ ןיא ליוו ךיא

 :סױרַא טשינ עטַאמ טזָאל

 ,רעשצנעפ ןֿכרוד ךיא קוק
 ,סַאנ ןפיוא ךיא קוק
 ןגער רעד יו ,ךיא עז
 ,סַאנ ןשטנעט יד טֿכַאט

 ארומ ןייק יז ןּבָאה
 ,סױרַא סַאנ ןיא ןייג וצ
 -- עטַאמ רעייז ייז טָאה סע
 ,זיוה ןיא טרַאּפשרַאפ טשינ

 ,ןעמולּכ ,ןזָארנ ןסקַאװ סע
 ,םיוא ןנער םעד ןיא
 -- ןסמַאװ טעכיוא ךיא ליוו
 ,סיורנ ןייז ךיוא ךיא ליוו
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 ,רעטצנעפ סָאד ךיא ןפע

 ,ןעק ךיא יו רָאנ ,ליטש יוו}

 -- ןסיורד ןיא סױרַא גנירּפש ןו

 .ןעז טשינ לָאז עטַאט זַא

 ,ןעיירש טשינ טעוו עמַאמ
 = םיוא טשינ טֿכַאמ סע ,סייוו ךיא
 -- ,ןדירפוצ ןייז ךָאנ-טעװ יִז
 ,םיורנ ןסקַאװ לעװ ךיא זַא



 .ןניש עניימ

 ךייט רעד זיא לכנומ
 =- דמַאז כידלָאג ןיפ סָאר ןיא
 ענר ןייק ליטש טשינ טור
 .רנַאנַאכָאנ ךיז טנָארט

 ןפיש עניימ ךיא ףיש
 -- םיוש ןניזיורּכ ןייז ןיא
 ןעלנעז עניימ ןעיצ
 .םיור ןטייוו ַא ןיא

 ןפיש עניימ ןעמיווש
 ,לָאט ַא ,גױַאּב ַא ייּברַאפ
 -- רעסַאװ סָאד רעלעקגוט טרעוו
 ,לָאמַא סָאװ רעליטש טרעוו

 ,ךייט רעד קעווַא טייוו

 -- געװ רעד טייוו ןליימ

 ןפיש עגיימ מעוו רעוו

 ּונערּב ַא וצ ןעננערּכ רימ
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 רעדניק טרָאר ךיז ןליּפש
 -- געװ ןטייוו םענעי ןיא
 ןפיש עניימ ןלעוו ייז
 יגערְב ַא וצ ןעגנערב רימ
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 עדייז ןעד טלייצועזד
 (ריל-הנונח ַא)

 עגייקק ךעלעטכיל
 ײּברעדײב טנניז וג 1 וי = יא וי

 = += = טנײזַא תוֿפרּכ סעּפע

 עדייז ןיימ ןָא טדניצ סע
 ּוצ

 יימש ךיא ידו טעז ןוא
 ,טַֿארט ךיא ןוא טייז ןייז יי

= 

 * טי == ה ףפ = ,  = 8 פי 6 לא = יה = =
 ,יבכ יז 1 8 רע טנע וכ

 וטכַאנ א ראפ ט ןיייד זיא'ס איו

 לסיב ַא ךָאנ קנערעג ךיא

 ,ןרָאיאראפ ןיפ

 ,ךיא קוק וייז ןפיוא רעבָא

 ןריוּבעג סָאװ רָאנ ידי

 ךימ טמענ רע זיכ טרַאװ ןוא

 םֹורֵא קיטומטונ

 ; ךעלּכיִל ריט וצ טגָאז ןוא

 .םוק ,דניק ןייט םוק
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 ןלייצרעד ריד ךיא רעיוו

 ענייש ַא השעמ ַא

 סנ"הּכונח םעד ןופ

 .עניילכ ךצלעטכיל יד ןוא

 עדייז ןיימ רימ טלייצרעד םע ןונ

 ,נירק ןופ ןוא טֿכַאלש ןופ

 -- יִבָכֹמה הדוהי ןופ

 ,ניז ןייז ןוא דרעווש ןייז

 ,םעיינ ַא שרקמזתיּכ ַא ןיפ

 ,םנ ןסיורג ,ןכיורנ ַא ןופ

 לייאמיוּב עלענירכ ןיילק ַא יו

 .תעל העמ טֿכַא טנערּבעג טָאה

 ,ךעלעטֿכיל יד ?ױא קוק ךיא

 ןייא קרַאטש ךיז רעד ןוא

 ןדייז ןיימ ןופ דייר יד וצ

 .ןייא ױזַא ףָאלש ךיא זיב

 ,רענירק ַא ביא רעוו ןַאד

 -- רלעפ ןיא רעניז ַא

 ,והיתּתמ -- עדייז ןייט

 ,רלעה רעד הדוהי -- ךיא

 טווא א או יט א א ה רא



 ,ןעזעג ךיוא ןייֵזַא ּבָאה ךיא
 ,ןעשעג זיא םנ רעד יו

 זנוא ייכ לפמעל ןיא

 טנַאװ רעד ייּכ בוטש ןיא

 = ךעלעטכיל ןכָאה טנערּכעע

 ,דנַאנַאכָאנ טכענ טכַא

1 



 יהא 8 יי-י= הא .-/ = 5? "את 64 ההמ ט+ טו

 הננליז ןפַאנ וימְצל

 רעדניק ןפיול ריטָאל
 ! פָאלַאנ ןיא עלַא

 הנבל יד יו טעז
 !ּפארַא טלַאפ ןטרָאד

 יטלַאהרַאפ ריז יז טָאה טָא
 ,םיוּב ַא ןּופ יגייווצ ןיא

 יעננַאלרעד יז ןלעוו רימ
 .םירַא יז זעננערּכ ווא

 ,לקניוו ןיא ןנײלכעװַא
 ,ריט ןרעטניה טנַאוו םייּב

 ,ןדָאל ,רעטצנעפ ןכַאטרַאפ
 -- ,ןעז טשינ לָאז רענייק זַא

 רעדניק עלַא ,רימ ןּוא
 ,ריט םורַא ןצעז ךיז

 ןטלַאהעגנײא םעטָא טיט
 -- ליטש רעד ןיא ןציז

 הנבל רעד ףיוא ןקּוק
 .ועשעג טעוו רעדנווו זיִּב
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 רעדניק ,זנוא ןעז טעו יז

 .ליווו ןוא לימש ױזַא
 ןכַאלּוצ ךיז יז טעוו

 +יליומ ריא ןענעפע ןוא

 רעדי'כ זנוא וצ ןדער טעוו

 :ןלעפַא- / זנעלֿבײטש ןוא

 ,ןֿכרָאה רָאנ ליטש ןלָאז רימ

 ,ןליײצרעד זנוא ,רוישעט טעוװ יז

 עדנילּב ַא טלענז יד ןוא

 ,ןײנטירַא קידנּפַאט טעוו
 -- לּביטש רעזנוא וצ ןעמוק

 ,.,ןיטש ןביילּב טרעדנוװרַאפ

 רענניפ עטלַאק טיט ןּוא

 ,ריט ןיא זנוא ןּפַאלק
 -- !ףיוא טנפע רעדניק :ןטעב

 ! רימ הנבל יד טינ

 היד

 ,ןריר טשינ ךיז ןלעוו רימ
 ,טרצמשענמוא ןציז רַאנ

 ןּכָאה ןלעװו רימ זיִּב
 .םרעהצנסייא הוישעט עלַא
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 טיײקטיירּב טימ ןענעפע ּוצ
 ,ריט יד ןוא ןדָאל םעד

 הנבל רעד טימ ןליּפש ןוא
 ,טלעפעג זנוא רָאנ זיִּב

 ןּכעגכירוצ יז תולדג טיט ןוא
 .טלעוו רעדנילּכ רעד ּוצ

 רעדניק ןפיול רימָאל
 ,ּפָאלַאנ ןיא עלַא

 -- הנבל יד ןעגנַאלרעד
 - !ּפָארא טלאפ יז ,טעז
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 פאק סעַּנָאֹּנ ןייפ

 !ּפָאלַאנ ןיא רעדניק רעכיג

 ,םיינ עסיורנ ַא ךייא רַאפ ּבָאה ךיא
 - ּפָאק םעּבָאּב ןיימ ןעזענ ריא טָאה
 .. !םייוו רעּבליז יו ,ךרוד ןיא ךרוד

 השעמ יד טלייצרעד טנייה ריט טָאה עּכָאּב ןיײט
 ,עסייוו יד רָאה יד טיט ּפָאק ריא ןגעוו
 זױזַא ןָא ךיז טּביױה השעט יד

 ,יינש ַא ּפָארַא רעטוז ןטימ ןיא זיא
 טקערַאּכ ּפָאק םעבָאּב ןייט ט
 .ױזַא טרָאד ןניל ןּבילּכעג ןוא

 ,רעמוז ךָאנ רעטניוו -- רעטניוז ךָאנ רעמוז
 ;סָארַא טשינ זיא יינש רעד ןוא
 עיײפ עסײוו ַא רעֿכיז טָאה סָאד
 ,ּפָאק םעּכָאב ןיימ יײנש טיט טקעדַאּב



 ועג ועסייוו דעד

 ,ױזַא טּונ רימ זיא רעטניוו

 ,יינש ןיא ױזַא רימ ךיא ליּפש רעטניוו

 ,סַאנ לָאמטּפָא ךימ יינש רעד טֿכַאמ

 .סַאּפש ַא רימ יײּב ךיוא סע זיא

 -- ,ןָא רימ ףיוא עמַאמ ןיימ טיירש
 ! ןָאט וצ ּבָאה ךיא סָאװ ךיא סייוו
 ,ייווצ ןּוא גנורּפש ַא ,סַאנ ןיא היול ַא

 .יינש ןיא ןירַא לַאפ ךיא זיּב

 - רעהַא יירד ַא ,ןיהַא יירד ַא
 ,רעּב רעסייוו ַא רעװ ךיא ןּוא

 ריפ עלַא ףיוא ןײרַא ךירק ןוא

 .ריט ןֿכרּוד ןעטַאמ ןייט ּוצ

 רעּב ןסייוו ַא עטַאמ ןיימ טעזרעד

 ,יירעט טשינ טייוש ןוא ,ךיז יז טקערשרעד



 ןעלעטיג 2טוג ַאיו

 -- עלעטיג ,עטונ ַא יז

 עלעטילש ַא ריד ךיא ףיוק

 ,דרעפ ןסייוו ַא טיט

 עלעייפ ןיילק ַא טעוו

 ,עלעיינש ַא ןמײרּפשסױא

 ,דרע יד סייוו ןכַאט ןּוא

 ,עלעטיה טיור ַא ןעננערּב טעוו

 ,עלעטיר ןרלָאנ ןיילק ַא

 .טסערפ עדלימ ןעננערּכ טעוו

 ,עלעטילש ןיא דרעפ ןענַאּפש טסעוו

 עלעטיה טור ןייד ןוטנָא

 ,טסענ ןיא טייוו ןרָאפ ןּוא

 ,עלעטיר ןטימ ןפיימש טסעוו

 ,עלעטילש סָאד ךיג ןפיול טעוו

 .ררעפ סָאד ךינ ןפיול טעװ

 ,ךעלענעוו עֿכייוו עטַאלנ ףיוא

 ךעלענעטש עסייוו-סישטילג רעכיא

 .ררע רעסייוו רעּכיא
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 --עלעטיג ,עטוג א ייז

 עלעטילש ַא ריד ךיא ףיוק ןאיפופ =

 ,עלעט יד ןרלָאג א טםימ

 .דרעפ ןכייוו א טיט



 זיל סעמאנא

 ךעלעקיוו סדניק ןיימ שַאוװ ךיא
 ,ךייט ט ןרָאל ס םעניילק יא

 ,ןסקַאװסױא דניק {יימ טעוװ סע

 -- ךייר ןוא טונ ןּוא סיורנ

 ,ךעלכעילַאװֿכ ךיימ רעד טגָארט
 .,ןעטושז ןוא ײז ןּפַאלק

 עלעקיוו ַא םדניק ןײמ זיא
 .ןעמווושעגקעוװַא יז טימ

 ,ךעלֿכעילַאװכ עניילק ריא ,טגָאוט

 / -- ,קעװַא עלעקיוו ןיימ

 עטערָא ןַא עמַאמ א טשַאוו סע זו

 ---/ == .גערּכ ַא ײּב ךעלעדניוו

 ,עלעקיוו ןיימ ןּכיוהפיוא יז טעוו
 ,ןעמּוושענקעװַא זיא סָאװ
 -- עלערנוקי ריא רַאפ ןצונ ןוא
 | ןעמוקַאב ליוו ריא סילאז אט
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 ןגער ןיא ןעלעמולּנ יו

 ,עלעּביטש ןייט זיא םירָא

 ,ךַאר ןטלַא ןַא טימ
 ךעלרערניק ריא ןיא ןסקַאװ

 .ךַאסַא עקניניילק

 ,לדננער ַא סַאנ ןיא טיינ

 -- סַאג לּביטש ןיא טרעוו

 ,ךעלרעדניק עניימ ןפיול

 .םַאנ ןיא ךיז ןליּפש

 ,לדנגער ַא סַאנ ןיא טיינ

 י- ןגעקטנַא ײז רע םײנ

 ,ךעלרעדניק ענײמ ןסכַאװ

 .ןגער ןיא ךעלעטולּב יו



 ףנלנווע ייוו

 רעטכעלעג קיכליה טימ
 ,יירשעג שידניק ןוא
 ןײרַא ןעמּוק
 -- ייווצ ךעלערעּב עניימ
 ,ךעלערעּב עקניסייוו ייזוצ
 ,יינש טימ עטקעדַאּב

 ךעלענייא ריפ ןענערּב
 ;םַאּפש ןשהבננ טימ
 ךָאנ טרַאװ טרָאד ,עטַאט --
 !םַאנ ןיא רעטירד ַא
 עלערעּב סייוו רעטירד ַא
 ,סַאנ ןיא טרָאד טרַאװ

 רעֿכיג ףיול ,עטַאמ
 ,ףיוא םיא ןפע ןּוא
 עלערעּב סייוו רעניילק רעד
 ,ףיוה ןיא טרָאד טר ירפ
 ןפע ןוא רעֿכיג ףיול
 ,ףיוא םיא רַאפ רימ יד
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 ןפע ןוא ךיא ףיוד

 ףיוה םעד ןופ ריט יד

 ??ערעּב ןיילק ַא טלַאפ

 יףיױרַא רימ ףיוא |

 יינש ...ןּופ עלערעּכ ַא

 .טכַאמענ ךעלערעּב עניימ ןּבָאה

 -- ועטַאמ רעד טרַאנענּפָא

 ,טכַאלעג ךעלרעדניק ןּכָאה
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 ןייופ סעלעזייוה

 ,עלעריימ ןיילק א ּבָאה ךיא

 ,עלעריירפ יז ןַיימ טפור

 ,ריירפ ,עלעדיירפ ,עלעדיירפ

 -' ,עלעדיירפ רעזנוא טנייזו

 עלעריימ רעזנוא טנײװ

 ורייֵל ַא רַאפ סָאװ ,ךעּבענ טנײװ

 ,עלעריירפ רעזנוא טנײװ

 ,עלעדייט ןיילק ַא טָאה יז

 .דיירפ רעזנוא טָאה עלעקלַאיל ַא

 ,עלעדיימ סָאד עקלַאיל רַאּפ

 ,ריילק ןייק עקלַאיל רַאפ טשינ טָאה

 ,ךעלעקעז ןיק ןּוא ךיש ןייק

 -- ךעלעמעּכ יד ןקלעוו סע ןוא

 .ריוט ַא ןציזדַאפ עקלַאיל טעו סע



תעתתי,,,ם,.,,נייינאא דראט טעההוונוהצטאעטעההאגועטאטסמוו טאונס
 עי 

 ,ךיז ןליּפש רעוו ןעוו טמוק

 -- ךיז ןליפ ןַאד יז ןָאק יו

 .טטעשרַאפ ךעּבעו ךיז יז טלָאהַאּב

 ,יז ןרערַאּב תונכש

 ,םע ןעמ טרעה וו ,עקַאט ןוא

 ,רטעה ןייק טשינ ּבײל ןפיוא עקלַאיל ַא

 ,עלעקלַאיל ןיימ ךָאד זיא יז

 -- ךיט ןרַא טשינ סע לָאז יו
 ,טמעלק ןוא ריט ץרַאה ןיימ רָאנ טנייוו

 ,עלעקלַאיל ןיימ ףיוא קוק ךיא ןעוו
 ,עלעקלַאיל רעמערָא ןייט

 ,רמעה ַא ןֶא ,ריילק ַא ןָא ,ךיש ןָא

 ,עלעדיירפ רעזנוא טנייוו ױזַא
 ,עלעדייט רעזנוא טנייוו ױזַא

 .ריירפ עלעדיירפ רעזנוא טנייוו ױזַא

 ,עלעקלַאיל ןיילק ריא ראפ

 ,עלערייט ןיילק ריא רַאפ

 ,ריירפ סעלעקלַאיל זיילק ריא רַאפ



 ןעבענ עלעטנ

 עלעמעּכ ריא ןיא קנַארק עלעטע ךעּכענ טניל סע
 ,סױרַא לטעּבכ ןופ טשינ ןָאק א
 ,עסיורג יד תורצ יד ןעזּוצ סע יז ןָאק יו
 !זיוה ריא ןיא ּפָא ךיז ןעוט סָאװ

 ,ררע רעד ףיוא טגיל עלעקלַאיל עטסרעייט ךיא
 | ,ּפַארַא םינּפ ןטימ טניל

 סּפעש ריא טימ טגירקעצ ךיז טָאה עלעפלעוו ריא
 .ּפָאק םעד ןכָארּכוצ ריא טָאה ןוא

 ,ץַאק ריא ךָאנ טנָאיעג ךיז טָאה עלעטניה ריא

 וי } ו : ,ןטלַאהַאּכ ךיז ךוש ריא ןיא ץיַאק יד טָאה
 ,ןדָאש ןיא ןֿכָארקרַאפ ןענייז ךעלהטהּכ טריא
 : ן טלַא םעד עלערעכ ךיא טרָאד טּפעלשרַאפ ןּוא

 וקנארק ךצמענ טניל סָאװ ,ןעלעטע טיט ןעמ טּוט סָאװ
 !ןנעמרַאפ רעצנַאנ ריא ןֿכָארּבעצ
 ,ןוט וצ סָאװ ,סייוו יז ,עלעטע ךיז וצ טכַארט
 ,ןגערפ טשינ תוצע ןײק רָאנ עוו יז
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 ,טנוזעג רלַאּב טרעוו ,טלעטע עניילק'ם ףיוא טײטש

 ,טנוה ריא ףיוא טיירש ,עלעקלַאיל  ןיילק ריא ףיוא טּכױה

 ,ךוש ריא ןופ סױרַא לצעק ןיילק סָאד טפעלש

 ,ךּוּכ ריא ןופ ּפָארַא עלערעב ווא תומהב טביירט

 ,םָארא ךיז טניוב ,עלצפלעוו ןפיוא טיירש

 ,םָאק םעד ריא טכיררַאּפ ,עלעפעש רעמירָא ריא וצ

 ,ןָאק ןיא ייז טטָארטש ןוא עלַא ייז וצ םדער ןּוא

 !ןּוט ױזַא רָאנ סע ןעמ ןַאק יו -- :ײז טנערפ

 רעב רעמכעלש וד ןוא עלעפלעוו ריד ןופ ןייש טשינ

 ,רעהַא ןענַאר ןּופ ךיז ןזָאלרַאפ ןענָאק טשינ לָאז ןעמ

 ,פָארַא ןגיוא טימ ןעלעמטע ףיוא עדַא ןכוק

 יבָאב יו ,ןרערט טימ עלַא ךיז ןענייוועצ ןוא

 ,טנעה עריא םיוא טקערטש ,הונטהר עלעטע טָאה

 טמעשרַאפ ייז טָאה יז סָאװ ,הטרח ןיוש טָאה יז

 ,טנוה זיִּב עקלַאיל ןופ ,םורַא עלַא יז טטענ

 טנוזעג ןיוש זיא יז ,ןענייוו טשינ ייז טפייה

 ,ןײרַא ןזָאל טשינ לָאמנייק רעמ יז טעוװ ןוא

 .ןיילק ךעלכעליפש עריא ,ןטיה ויוש יז טעוו יז
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 גנַאגוַאפ ועטניוו

 ךעלעײנש ךיז ןעיירד סע

 ,ןליצ ןָא ןטפול ןיא
 ,ךַאווש ,זָאלטומ

 .ןליוו ןָא ,טפַארק ןָא = ףר פ ה

 ,עליופ ךעלעײנש ןלַאפ

 ,גנַארד ןָא רעטנורַא
 ,הריש ךעלעניופ ןעגניז
 ,גנַאגרַאפ רעטניוו םּוצ

 ,ןגייװצ עטעקַאנ םיוא
 ,יינש ןָא ,רעטעלּכ ןָא
 ,רעטנורַא ןוז טקיש
 .יײז זצ םיחולש

 םיחולש ןלייצרעד
 ןעמולּב ןּוא רעטעלּכ ןופ
 :ךעלענייפ ךיז ןעיירפ
 ! ןעמוק טעוװ גנילירפ
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 םעמנאאוסאטוההוומאווסטטוקצקאטאטאוטאסופאוטאוקאטאטסאטס טוסטו טעקע טעסט טאטע

 ,ןצנַאט ןוא יז ןעננירּפש
 == .הריש ןעגניז ןּוא
 רעטניוו רעד טליּפש

 ;עריל ןייז ףיוא

 גנַאזעג גירעיורט א טגניז

 -- ךיז דיל ַא טנניז

 .ננאנרטפ םוצ



 ןיליגניליופ
= 

 ,ןטעקַאנ ַא םיוּב ַא ףיוא
 ,ךעלענייפ ןלעוו ןעגנירּפש
 -- ךעלענילפ יד טיט ןֿכָאּפ
 ,ךעלעניוא יד טימ ןעלטניּפ

 :לרמז ַא ײז ןעגניז |
 ,ךעלעײנש ןעיינעצ סע
 -- עלעטכענ ַא רימ ןעיוּב
 .ךעלעייא טרָאד רימ ןגייל

 - ,לרמז ַא ײז ןענניז
 -- ךעלעניוא יד טימ זעלטניפ
 ךעלעייא יד ןּופ ןלעוו
 ,ךעלעגייפ עניילק ןרעוו

 ,ןסקַאװסיױא רעטעלּב ןלעוו
 ,עלעטייּב סאד ןלַאמ יירנ |

 -- ךעלעני -:,י ןלעוו
 .עלעטייה רעזנוא ןעיירפרעד
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 םיננג

 ,ןיהַא יווט
 ,רעהַא ייוט
 -- םױּבנשרַאק ןיא
 ,רעוו זיא ןעוועג

 ,עניילק םיבננ
 :יווצ ןעלנילפ טימ

 רעסערפ עסיורנ
 ,ייז ןענעז

 ןּבילּבעג שרַאק ןייק
 ,רימ רַאפ זיא
 ,עטֿכעלש -- עטֿכעלצ
 ..! ריוו ַא רישט
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 (ןשילגנע ןֿכָאנ ײרֿפ)



 גנַאלק-גנילירפ

 ,ןעילב ךעלעמילכ
 ,ועילפ ךעלענילפ
 ,ןעמורּכ ךעלעניּב
 ,ןעמושז ךעלרעסַאוו
 ,ןעגניז ךעלעגייפ
 ,ןעננירּפש ךעלעזעה
 ,ןלירנ ךעלעֿכלירנ
 -- ןליּפש ךעלרעדניק

 עלַא ןטעּברַא
 -- ,טלעצענ ןטסנירנ ןיא

 רענייא ךעדעי טפלעה

 .טלעוו יד יציפַאּב
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 טיסא טאמאס געגענט

 ןנעלעטילב-גניליופ
 {ןעלימ .א .א ךָאג ַײרפ)

 ,עלעטיה רעלעג ריא ןיא
 ,רײלק םענירנ ריא ןיא |

 ,לֿכוטרַאפ ןטסנייר ריא טימ
 .מײרּפשרַאפ ךיז יז טָאה

 ןופצ ןופ טמוק סָאװ ,טניוו םוצ

 ,ּפָאק םער טיירדענסיוא

 -- טיא רַאפ טנײנרַאפ ךיז לָאט רָאּפ ַא

 - .ֿפָארַא ןּוא ףױרַא

 -- טקוקענפױרַא ןּוז רעד זצ

 ,טיירדענסיוא ךיז טייז םזצ -

 !חנֿכש ריא טמיורעגנייא ןוא

 ,ימיוט זיא רעטניוו רעד
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 יֵאמ

 ,ןזָארג יד ןיא ןעמּולּב
 ,רעמיױּב יד ןיא לגייפ
 ,ןזָאלּב ןטניוװ עדלימ
 ,רענייר ַאזַא למיה רעד

 ,ןעמוק ,ןעײג ןגער

 .,ןעטּולּב ןוא זָארג ףיוא יוט

 ,גנַאלק-רעּבליז -- ןסילפ ןֿכײט
 גנַאזעג-ּבױל ןיא ךיז טסינעצ דלַאװ רער

 -. עטוקענ זיא סָאװ ,טסַאג םעד רַאפ

 .יינ סָאד ףיוא רעמיוּב ןעילּב !
 ,יירפ ןוא טייּרּב ךיז טיירּפש טייקנירג
 -- ײּברַאפ גיוא סָאד טריפ ןעמ וו
 ,יַאמ שרוח םעד ןעמ טננענַאּב
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 ןלונ:ןעמולג א

 ,לעג ןּוא לעג ןּוא לעג
 ,לעג ,ןרלָאג ,קינּז
 ,ןירנ ןּופ רלעפ ַא ףיוא

 .ןיד-ןרייז ,ןזָארג

 ,רלעפ ןטאיוו ןגיוו

 ,ןירג ןּוא רלָאנ ךיז טניוו

 םעק-ןעמּולּב ןגיינ
 ,ןיד ןזָארג ןשיווצ

 ,יײברעד ךייט ַא ווא

 ,ןיה ןּוא רעה ךיז טגיוו

 טלעוו ַא ּפַא טלניּפש

 .ן'רג ןּוא לעג ,קידלָאנ ןופ



 גוקנ ןופ

 ,ךעלעּביטש טימ לָאט ַא
 ,ךעלרעטצנעפ טימ טלעוו ַא

 -- לָאט ןיא טניל למיה ַא
 .ךנלדנרעטש ןענָאיפיט

 ,עקניניילק א ךיא ןוא
 ,רַאּב ןֿכױה ַא ףיוא
 ,עלעּביטש ןיימ סיוא ּביילק
 ,לרעטצנעפ ןיימ סיוא ּביילק
 -- טרָאד למיה ןיא ,לָאט ןיא
 .לרנרעטש ןטכנעלק םעד

 ,פָארַא גרַאּב ךיז זָאל ןוא
 ,קידנגנירּפש ןּוא ךעליירפ
 ,ליפש ןופ גָאט ַא ךָאנ
 .םײהַא טֿכַאג רעד ףיוא
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 ועזיל:טפנוַאה

 א

 ,וָארג יד טלעק ןּופ ןרעטיצ םע

 ,ןעמולּב יד ךיז ןעילוט סע

 = דרע רעד וצ רעטמעלּכ ןלַאפ םע

 ןעטוקעג טסּברַאה רעד זיא סע

 ןיירא ךיז ןיא דרע יד טּכָאז

 -- ןעמויכ ןוא זָארנ ,רעטצלב

 ,ןּבענקירוצ קלַא זנוא טעוו ןוא

 .ןעמוק רָאנ טעוו גננילירפ ןעוו

12: 

 ּב

 עלעמולב לענ ,ןיילק

 ,רלעּפ ןיא עטצעל
 ,ןגיובעג עלעּפעק טרַאצ ןייד|

 .טלעק ןופ ווא טניוו יוּפ

* 



 ,טּבילעג ןענוז ךיד ןּבָאז סע
 ,טעלנעג ןטניוו ךיד ןּבָאה טע
 ,דימ ןיוש ןליפש ןופ טזיּב
 ,טעּב ןיא ןעמַאמ וצ ךיז טסיצ

 ריד םורַא ןופ ךעלדעטסעווש ענייד
 ,ןעגנַאנרַאפ גנַאל ןיוש ןענעז
 טליּפשרַאפ רעננעל ךיז טסָאה וד רָאנ
 ,ןעגנַאז ןָא רעדלעפ ףיוא ךיז טקוקרַאּפ

 ,דניק םירעפעלש ַא יו ,טניונרַאפ ,טזנורּכ'רַאפ

 .ףוס ןייד ףיוא טסטרַאװ ןוא וטסייטש

 :טנניז ןוא ךיד טניוו ,טניוו רעד טמוק
 .ףָאלש ןקניסיז ַא טימ ןייא עלעמילּכ ףָאלש

 יג

 טניוו רעד טזָאלּכ סט
 -- קעװַא רעטוז םעד
 רעמיוּב ךיז ןניוז
 .קערש ןופ ןגיזבענ
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 טניוו רעד טעיָאוװ סע
 ,ןײרַא לטיה ןיא
 -- ןוז יד ךיז טקערשרעד
 .וייש ךיא יז טרילרַאפ

 ,טניוו רעד טיירש סע
 ,םעמושז ןוא טמורּכ
 טלעוו יד טניוורַאפ
 .עמוא ןוא טלעק ןיא
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 יםּוק העטניוו םול

 !םוק ,רעטניוו םוק
 ,טורַא יורג םעד יינש טימ קעדַאּב

 ,ןעלמיה יד גנַאל ןופ ןיוש ןענייוו סע

 -- ןעלמיש ןיא טלַאה ןוא סַאנ זיא דרע יד

 | !םוק ,רעטניוו םוק

 ,ןליּפש טשינ סָאנ ןיא רעדניק סעמַאמ ןזָאל

 ,רעטצנעפ יד ייּב רעדניק ןעקנעּב

 ,יּבױש יד דרוד רעדניק ןקוק

 -- ןּכױט-עסײװ ענייד ףיוא ןטרַאוו

 ! םוק ,רעטניוו םוק

 ,רעּכליז ןכייוו טימ דרע יד קעדַאּב

 ,ןעלקעלנ-רעּכליז עניײד ןעגנילק זָאל

 ןכגנירּפש ,ןצנַאט רעדניק ןלעו

 ,ךעלקעכ עטיור טימ ןנעקטנַא ךיד

 ,יּביוש יד ןופ ,רעטצנעפ יד ןופ

 = ןיומ ע ענייד ןסירנַאּכ דיירפ טימ

 םוק ,רעטניוו םזס
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 ןעיינש טעוו זלַאב

 ,ןָא ןעטוק םקלָאװ עיורנ
 ,ןעיינש טעוו דלַאּב טָא ,דלַאג

 ,יִא ןעמוק ןטניוו עטלַאק
 .ןעייגווצ יינש ןלעוו

 ,ןָא ןעטוק רעדניק ענייל;ג

 ,ןעיינש יד טימ יצנַאט

 ,ןָא ןעמוק רעדניק עניילה

 ,ןעיירפ ךיז טלעוו רעד טימ
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 יינש

 ...לַאפ ,יינש ,לַאפ

 - לַארעּביא ךיז טיײרּפש

 ,ןֿכיצ ןעיורג ןייק רעּבכיא טשינ זָאל

 ,ןֿכױה םעד ןּופ למיה ןופ לַאפ

 ,ןסייוו ןיא טלעוו יד ןייא לקיוו

 ,ןסיימש םערוטש רעסייוו ןייד לָאז

 ,רעדלעפ עלַא ףיוא סיוא ךיז גייל

 ,ןֿכַאילש עלַא ףיוא סיוא ךיז טיירּפש

 ,ןשטילג ךעלטילש ףיוא ךיז ןלעוו רימ

 -- ןֿבַאל ,ןייטשפיוא ,ןלַאפ ,ןפיול

 טיײקרָאלק ןייד ןופ ןוּבשח ןפיוא ןוא

 ,ןרעווש םעד ךָאי רעזנוא ןסענרַאפ
 -- ןליּפשרַאפ יינש ןיא ךיז ןלעוו רימ

 ,ןרעוו רעדניק עלַא ןלעוו רימ
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 ןעושמעגשממוה זמההשמואכונואאמקמגפפק;םאטמ

 ,רעּבליז ןסייוו טימ טלעוו יד לוּפ

 ,ןייר ןוא רָאלק ױזַא טלקניפ

 ,רעּבליז ןּפַאֿכ ןפיול רימָאל

 ,ןיורק עסייוו -- ןנעמרַאפ םטָאנ

 ,ייזַא טנייש ןוא םייוו זיא טלעוו יד

 ,יינש ַא -- יינש ַא -- יינש 8 טלאפ סע



 ןעטניוו

 םורַא רעטניוו רעד טייג
 ,םּושז ַא ןָא ,ךרָאש ַא ןָא
 ,טנַאה רעד ןיא לזניפ ַא טימ
 .םוטעמּוא טסייוז ןוא טלָאמ

 ,טַאלג ךעלענעוו ןרעוו
 ,ןייא ךעלֿכײט ןפָאלש
 םורַא ץלַא ךיז טלקיוו
 ,ןייש םענרעּכליז ַא טימ

 .םורַא רעטניוו רעד טיי)

 ,םוטעמוא טכייוו ןוא טלָאמ

 י - טייז ַא ןופ ןעזעגמוא

 ,טײנַאּב טרעוו יז -- טלעוו יד ןוא
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 ךצלעיינש עטשונ

 ,קידרעטילפ ,קידרעיצ
 ,קירנייר ךיז םיוק םיש

 ךעלעיינש יי 6
 .ןיילק ןוא קיצנייא

 עניילק ךעלרעדניס יוז
 ,עקנילָאװַאּפ ןטערט
 ,קירעקערש ךיז ןעלקַאװ

 .ןייג ךיז ןענרעצ

 ,ּפָארַא דרע וצ ןעמוקי
 ,קירארומ ךיז ןקוקַאּכ

 ,קירנענייוו ךיז ןעיײנוצ
 .ןייטש טשינ ןליוו
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 שטנעמ-יינש ; םימ השענַצ

 טֿכַאמעג רעדניק ןּבָאה םע
 ,יינש ןוּפ שטנעמ ַא
 ,זָאנ ןוא םיפ ,טנעה טימ
 .ייווצ ןניוא עצרַאװש טימ

 ,רעסַאװ טימ ןסָאנַאּב
 -- ןריורפרַאפ ןּוא טקרַאטשרַאפ
 יז טימ ןײז מעוו רע ,טניימענ
 ,ןרָאי ןוא ןרָאי

 ֿכַאנ ַא ןיא לָאטַא

 } ןפָארטענ סָאװ טָא טָאה

 -- םורד ןּופ ןטניוז
 ,ןפָאלעננעמַאזוצ ןענעז
 ,ןטגיוו יד ןּבירטרַאּפ
 ,ןופצ ןופ ןעמוק סָאװ
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 ארוט רַאפ -- רעטניוו רעד ןוא

 ,ןפָאלטנַא ןּוא טנייוועצ ךיז טָאה

 םיא ךָאנ שטנעמייינש רעד

 ,ןפָאלענ ,ןפָאלעג זיא

 סניוװַא סָאװ ,ןעז טלָאװענ

 ;ןפָאוטעג רעטניוו ןֿפיט טָאה

 ןדָאצ רעד לפיוו טסייוו רעוו --

 .ןפָארטַאּב טָאה טֿכַאנ ַאזַא ןופ

 -- רעטניוו יא ,שטנעמ-יינש יא זיא

 .ןפָאלטנַא רעדניק יד ןופ



 וגיופ ועד ןּוא זניַק סָאז

 !יפט"יפט-יפט -- יפט-יפטייפט --

 !ירפ ױזַא ןטרָאד סע טנניז רעוו -- :

 ,יפט ךיא גניז סאד -- יפט-יפטייפט --

 .ירפ טשינ סָאד זיא ,דניק ןײמ ,ךימ רָאפ

 !ףיוא וטסייטש ןעוו ,עלעניופ רימ גָאז --

 .ףור-ןגרָאט ןטשרע םעד טימ --

 *ּור ּוטסָאה ןעוו ?ןעד וטסּפָאלש ןעוו --

 יוד יו ,טעּפש ןפָאלש טשינ ײג ךיא --

 ,טכַא רענײזַא ןפָאלש ןעמ טגײל ךימ --

 ,טכַאנײּב טעּפש זיּב ןייא טשינ ףָאלש ךיא רָאנ

 ,ןיינ עלּוש ןיא ךיט טקעוװ עמַאמ זַא ןוא

 .ןייטשוצפיוא טשינ ױזַא רימ ךיז טליוו

 ,ןפָאלשטנַא דלַאּב רעוו ןּוא ,ירפ ךיז גייל ךיא --

 !ןפָארטש טשינ ךימ טעװ ןּוא םע טכיל עמַאמ ןיימ

 טעּפש ןפָאלש ןעיינ רעדניק עטכעלש

 -יטעּכ ןופ סיורַא ירפ ךיז ןליופ ןו

 ,ןייג ןפָאלש רעירפ רעסעּב

 ,וײטשוצפיוא רעירפ ךיוא ןוא
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 ליטש ועד ןיא טעִּנ

 ,גנילק טשינ ,רעלימש ,עלעקעלג ,עלעקעלנ

 ,גניז טשינ ,רעליטש ,עלענייפ ,עלעגייפ

 ,ליּב טשינ ,רעליטש ,עלעטניה ,עלעטניה

 .ליטש ײז ,רעליטש ,עלעצעק טשינ עקווַאימ

 ,םּורַא טשינ ילפ ,עלעניב טשינ עט:שז

 ,רעטצנעפ ןיא טשינ ּפַאלק

 ,ביוש ןיא טשינ ּפַאלק

 ,עלענני ןיימ טניל קנַארק

 .ּביוט ענעדלָאנ ןיימ

 ,עלעגנײ ןייט טציא טּפָאלש םע

 !ליטש םמײז -- רעליפש

 ,קירנניײװש םיא רַאפ טעּב

 ליטש רעד זיא עב
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 עלעגניי סטענייֵק

 עלעגני טשינ סמענייק ךיא ןיֵּב

 ,ןײלַא רענייא
 -- עלעגנײ טשינ סמענייק ךיא ןיּב

 .םייה ןייק טשינ ּבָאה

 -- עלענני טשינ סטעניײק ךיא ןיִּב
 .ןיינ ּוצ וו טשינ סיײוו ןּזא

 ,עלעגניי טשינ סמענייק דיא ןיּב

 ,טיט טשינ ךימ טמענ רעניײק

 ,ײג ןוא ךיא ײנ
 .טירט ערעֿכיזטוא טימ

 ,נערּב ןייק טשינ עז'כ
 ,געטש ןייק טשינ סײװ ןו

 ,יײנ ןּוא ךיא ײנ
 .נעוו ןייק טשינ ןיפעג ןּוא
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 טיווּב טימ סעזעגָאי

 טיירּב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא

 ,םײרּפשעגסױא רעדלעפ ןגיל

 טײרּפשעגכיױא רעדלעפ יד ףיזא

 ,טיורּב טימ םעדענַאי ןכקַאװ

 ,רערלעפ יד ףיוא םעמַאט ןעמוק

 ,דניק ןוא ךיז רַאפ זײּפש ןּבײלק

 ,ייה ןדיײנש םעטַאט יד ןוא
 .דניר יד רַאפ ןוא דרעפ יד רַאפ

 ,רעייש ןיא ייה סעטַאט ןריפ

 ,טיירג ןרָאק טימ דלעפ רעד טייטש

 :ןסע ןטיירנ סעמַאט יד ןּוא

 .טיורּכ טימ סעדענַאי עטיור

 טיירּב ןּוא גנַאל רעדלעפ יד ףיוא

 ,טייזרַאּפ יט ןייז שטנעמ רעד טָאה

 ,ףליה ךרּוד ןוא טעּכרַא ךרּוד ןּוא

 ,טיורּב ןּוא זייּפש עלַא ןּבָאה

 זופ



 ןוא עדייו

 .ךֶליִּפ ןישזדיי ךַאנ יירפ)

 ,ערייז רעמלַא ןוא רניק ןציז
 ,ערייּב ;עיוּב רעסעלש ,סמעדוט
 ןעמַאזוצ ליּפש ןיא דניק ןוא ערייז
 ,ןענַאמשרעּפניײא ךיז ליּפע ןיא עדייּב

 ,ןעק רע סָאװ ,רערעי ַא טזייוו
 ;ןעז וצ ךיוה רעסעלש ןסקַאװ

 ,םיורג ױזַא טָא ןייז לעװ ךיא ןעוו --
 ,סױרַא דניק עניילק'ס טלּפַאלּפ

 ,םָאלש ןימ ַאזא ןעיוכ ןזָאל ךיא לעוו
 -- סָאט רעטסטיירּב ןופ רעיוט ןוא םיוצ טימ
 ,ןייש ןעילּב טעוו םיוּכ ַא ָאד
 ,ןייטש רעטכעװ ַא טעװ טרָאד
 ,ןֿכױה ַאזַא םערוט ַאזא
 ,ןֿפיירגרעד םיוק לָאז גיוא םנשטנעמ זַא

 ,יורג ןוא רַאטש רעטלַא רעד ןוא
 ;ױזַא טיוּבעג לָאמַא ךיוא טָאה
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 ,םיוצ ַא טרָאד ןוא טנַאװ ַא ָאד
 ,םיוּב ַא ָאר ןּוא ריט ַא טרָאד
 ,טלייצרעד ןוא טלֿכײמש רע ןוא
 -- טייטשרַאפ ןּוא ךיז דניק סָאד טיירפ'ס ןוא
 ,לָאצ א ןָא תוישעמ ,תוישעמ
 ,לָאמַא ןופ סמערּוט סנדייז ןּוּפ
 אוואו -טאאמא -םאממאמ - תתאה === םאא-==) טטאאממו טאאא0 ףאאאאאמ האוסט !םאממומוה

 ,ערייּב ןדער ייז ליּפש םייּב ןוא
 -- עדייז רעטלַא ןוא דניק עניילק'ס
 -- לָאטַא -- לָאטַא ןופ רענייא
 ,לוק ןקידרעטיצ ַא טימ
 ,ןייש טימ לופ ןגיוא סנטייווצ םעד
 .ןייז טשרע םרַאד סָאװ ,םעד ןיפ ןדער
 ,ערייּב רעסעלש ןעיוּב ,ןציז
 .ערייז רעטלַא ןוא דניק עניילק'ס
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 םי וטיווג םעז ייג

 ןיקנירק ךָאנ ײרפ)

 גערּב םייַּב םי ןסיורנ םעד ייּב

 ,נעט עלַא רעמוז זיא ןעוועג

 ,דניק ַא ךיז ןטרָאד טָאה טליּפשעג

 .טניוו ןטיט רעסַאוװ םעד יב

 ,טיירּב ןוא ףיט םי רעד ןּוא
 ,טײרּפשעג דניק םוצ טנעה ענייז טָאה
 ! רימ ּוצ םוק ,דניק ןיילק : ןפורעג
 ,ריד טימ ץרַאה ןייט ןעמערַאװנָא זָאל

 ,דניק סָאד םי םעד טרעהעג טשינ טָאה

 ,טניוו ןטימ ךיז טליּפשעג רָאנ
 ,ןעוועג רניק ןיילק ַא זיא דניק סָאד
 ,ןעשעג סע זיא גָאט-רעמוז ַא ןיא

 ,טיירּכ ןוא ףיט םי רעד ןעוו
 ,טײרּפשעג דניק םוצ טנעה ענייז טָאה



 ,רימ וצ םּוק ,דניק ןייש : ןפורעג

 -- ריד ןּבעג רימ שוק ןייא זָאל

 ,רנַאל-רעמוז קיּבייא ןיא רימ וצ

 דנַאל-רעסַאװ קיּבייא זיא רימ וצ

 יעוועג דניק ןיילק ַא זיא דניק סָאד

 .ןעזרעד םי ןופ טֿכיל סָאד טָאה

 ,טנַאה עניילק ןייז טקערטשענסיוא ןוא

 -- דנַאל-רעסַאװ קיּבייא םוצ ,םי םוצ

 ,רניק םוצ םי רעד רעמ טשינ טפור טציא

 ,טניוו רעד טלַאק טזָאלּב םי ןופ גערּכ םייּב

 ,ןײרַא םי ןיא זיא רעמוז רער
 ,ןייז רעמוז קיבייא טעװ טרָאד
 ,געט עלַא ןטרָאד רעמוז
 ,נערב ןפיוא רעטניוו רע.:לַאק ןוא
 .געט עלַא רעשניוו רעטלַאק

- 116 -- 



 ?טסענ ריא טעבנגעג טָאה רע
 (ןסיצגנע ןֿפָאנ ײופ)

 ; ריוודּזיט - יוו-זיט - יוו-זיט

 ;רימ ּוצ ּוצ ךיז רעה ,ָא

 !ריפ ךעלעייא עניימ טעבננענ טָאה רעוו

 ּ!ריט עלעטכענ ןימ ןכָאײּבעצ סע טָאד רעו

 !וא-ּומ עלהטהנ'ס טמורּב -- ךיא טשינ -

 | ,וד עלעגייפ םערָא ,ךיא טשינ

 ךעלעײה עניימ ןופ ןבעגעג ריד בָאה ךיא

 ,ךעלעייא ענײד רַאפ לטכענ ַא ןכַאמ וצ

 ,עלעמױּב ַא ףיוא ןֿכירק טשינ ךָאד ןָאק ךיא

 .עלהמהכ'ס טעקומ -- ךיא טשינ

 !ריוו-ניט -- יוו-ויט -- יוו-ויט

 ; ריט וצ ּוצ ךיז רעה ,ָא

 זריפ רעלעייא עניימ טעבננענ טָאה רעו

 ףןרָאצ טימ עלעטליה'כ טליּב -- וואה-וואה --

 וןרָאװעג טֿכעלש ױזַא ןיּכ'פ ,טסקנעד
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 ,ןּבענעג רָאה עניימ וּופ ריד ךָאד ּבָאה ךיא

 ,ןּבעװ עלעטסענ זײד ריד ןפלָאהעג

 ! טכער ןָא ךימ טסנערפ -- ווַאה-װַאה
 ,טֿכעלש ױזַא ןעוועג לָאמנײק טלָאװ ךיא

 ; ריוו-זיט -- יוו-זיט -- יוו-ניש

 ; רימ ּוצ וצ ךיז רעה ,ָא
 ו ריפ ךעלעייא עניײמ טעבנגעג טָאה רעוו

 ּז ריט עלעטסענ ןיימ ןכָארבעצ סע טָאה רעוו

 ע-עט עלעסּפעשיס טעקעמ -- ךיא טשינ --

 -- עז ךיא יו ,טוג טשינ ךימ טסנעק

 רימ ןופ לָאװ ןּכעגעג ריד ּבָאה ךיא

 ,ריד עלעטסענ ןײד םירָאװ ןֿכַאמ וצ

 - ריפ ךעלעייא עניילק ענייד רַאפ

 עיעּב -- עלעגייפ םירָא ,ךיא טשינ

 יעז ךיא יו ,םּונ טשינ ךימ טסנעק

 {ריוו"זיט -- יזו-ויט -- יוו-זיט

 : ריט ּוצ ּוצ ךיז רעה ,ָא

 ז ריפ ךעלעיא עניימ םעבננעג טָאה רעוו

 ו ףימ עלעטסענ ןײמ ןֿכָארבעצ םע טָאה רעוו
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 !ּוקיּוק -- עלעקווַאקוק טפּור -- וק"וק
 ווו ,ןסיוו ןלעו ךיוא טלָאװ ךיא
 { ריפ ךעלעייא סעלענייפ סָאד ןענײז
 ו ריא עלעטסעניס ןֿכָארּבעצ סע טָאה רעוו

 !ַארג -- עלעָארס טיירש -- ַארנדַארנ
 .ןעמענ ךעלעייא עריא ,ןעמעש רָאנ ךיז טלָאװ ךיא

 ,ןָאה רעד טיירק -- וקערוקוק
 .ןָאט טשינ ךיא טלָאװ ךַאז ַאזַא
 ,רימ ןופ רעדעפ ַא ןּבענעג ריא ֿבָאה ךיא
 ,ריא רַאפ ךייוו עלעטסעני'ס ןֿכַאמ וצ
 ,ןָאה רעד טיירש -- ּוקערּוקּוק
 1 ןָאטענ סע טָאה רעוו

 ! ריוו-ַא-רישט ! ריויַא-ריׁשּמ
 -- ריש ַא ןָא ךעלענייפ ןעיירש
 ןענעקרעד בנג םעד ןזומ רימ
 .ןעמעש ךיז םיא ןֿכַאמ ןוא

 ,ייווצ ךעלעדיימ ןעיימש
 ;ױזַא קיטעמ'א ןדער
 ,ליפש סעלעגניי טכעלש א --
 .לימ ױזַא עלענייפ ּמירָא טסָאק

-- 119 -- 



 7 : ,.ב , : 20 + . , -

0 
א,

יש
יהי 

 שש - הי "ריק י -י טא : = טא : 

 ,יי---

 עלענניי ַא טניל טעּכ ןרעטנּוא

 -- טמעשרַאפ -- ןטלַאהַאּב

 ,םנעה ענעגייא ענייז טימ ,וָאטעג םע טָאה רע

 ,הטרח קרַאטש טָאה רע

 ,טֿכעלש ץנַאנ ךיז טליפ ןּוא

 ,עלגייפ םירָא ןּביױר טלָאזעג טשינ

 ! טֿכער !םיא ףיוא טלער


